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 .. واقع التعليم في القدس المحتلة 

 ..معركة صمود ووجود
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 فلسطين  -وزارة التربية والتعليم العالي 
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 التعليم الجيد يعني مواطن جيد

من هنا تبدأ قصة •
قطاع التربية والتعليم 

في العاصمة 
 .الفلسطينّية المحتلة
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 االحتالل االسرائيلي يسعى

 الى تدمير التعليم الفلسطيني 
االحتالل  سلم أولوياتقطاع التعليم في القدس المحتلة  اعتلى

نظرا لدوره الرئيس في مسيرة النضال .. االسرائيلي
 :  هادفا إلى1967منذ ضم القدس عام .. والصمود

 

 تذويبهالنيل من اإلنسان والطالب المقدسي، من أجل •
 .وصهره في المجتمع اإلسرائيليّ 

 .من مضمونه وتفريغههويته الوطنية،  طمس•

كأيدي عاملة  سوق العمل اإلسرائيليتوجيه الشباب إلى •
 .رخيصة
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توزيع الطلبة على الجهات المشرفة المتعددة في 

 (2014-2013)القدس الشريف للعام الدراسي 
 عدد الشعب  نسبة الطلبة  عدد الطلبة  عدد المدارس  الجهة المشرفة 

 512 %14 11857 42 االوقاف 

 1025 %31 26192 69 المدارس الخاصة 

 *1330 %45 *38293 *54 المعارف والبلدية 

 مدارس معترف فيها 

 (المقاوالت)شبه حكومية 
18* 5971* 7% 202* 

 79 %3 2001 7 الوكالة 

 3148 100 84314 190 المجموع
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 ة تهدف الى تدمير  يخطط وأساليب احتالل

   قطاع التربية والتعليم في القدس المحتلة

اّتبعت إسرائيل خّطة محكمة لتدمير قطاع الّتعليم في القدس من خالل ضرب 
  :محاوره الّرئيسّية الّثالث وهم 

 المتعلم 

 (الطالب)

 الدراسيةالمادة 

 (المناهج) 

 المعلم
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 (:الطالب)المتعّلم : المحور األول

 العقبات بوضع االحتالل سلطات تقوم
 على الحصول في الطالب أمام المختلفة

 أيضا ،جيد مجاني الزامي بتعليم حقه
 القوانين جميع الحائط بعرض ضاربة

 هذا له تضمن التي الدولية والمواثيق
 مسؤولياتها عن متغاضية الحق،

 :محتل شعب تجاه القانونية
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 :حرمان الطالب من الوصول إلى مدرسته بسهولة*
    مدن باقي عن القدس عزل إلى ،والتوسع الفصل جدار أدى  

 عن تقل ال الطلبة من نسبة اضطرار إلى وبالتالي ، الوطن
 ثابتة) المدينة، محيط في مفروضة حواجز عبر المرور 20%
 أو الدراسية، حصصهم عن بتأخيرهم يتسبب حيث ،(طّيارة أو
 مزاجية وفق - كليا القدس إلى الدخول من البعض يمنع قد

 .-الجندي
 

 تأديتهم أثناء العامة الثانوية لطلبة استثناءات أيّ  وجود دون) 
 مما ..األحيان بعض في وحجزهم تعطيلهم يتم وقد .(امتحاناتهم

 .الدراسي عامهم عليهم يضيع
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 الحركة اليومية للطلبة الفلسطينيين عبر الحواجز
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يعيق حركة األسرة .. جدار الفصل والتوسع

   .التربوية اليومية الى مدارسهم
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ويبين الجدول التالي حركة األسرة التربوية اليومية عبر 

 :الحواجز في محيط مدينتهم المقدسة
 

 موظفي الخدمات المعلمون  الطلبة  البيان  

 89 823 12409 العدد االجمالي

 33 161 1642 يعبرون الجدار يوميا  

 % 37.1 %19.6 % 20 النسبة المئوية 
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 :حرمان الطالب من التعلم في أبنية مدرسية مالئمة 
 

 .المدرسية األبنية بناء االحتالل جّمد*
 .مدرسية لمباني هدم أوامر•
 .المدارس بناء رخص الستصدار المختلفة العراقيل وضع*
 .الطبيعية السكانية الزيادة يراع   لم•
 :الى ذلك أدى•
 :على سلبا أثرت ..الصفية الغرف في عالية اكتظاظ نسبة •
 .المعلم أداء -1
 .الطالب تلّقي عملية-2
  .عام بشكل التعليمية العملية على-3
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 إحدى ساحات مدارس القدس
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 االكتظاظ في صفوف القدس الدراسية
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    :مأساويا الدراسية المباني واقع  
 .غرفة 1500 حوالي إلى تصل الصفية الغرف في حاد نقص-
ٍٍ  عن عبارة هي المدرسية األبنية معظم -  ٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ  سكنية مباٍن

 :مستأجرة
 .واحد مبنى يضّمها ال متناثرة، منها كبير قسم -1
 .نموذجية لمدارس الحميمة باألجواء توحي ال -2
 .النفسية وال الصحية وال التربوية التعليمية بالشروط تفي ال -3
 والقاعات والمالعب الساحات) ..المختلفة التربوية المرافق تنقصها -4

 .(الخ..والمكتبات والمختبرات
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 :المستأجرة المدرسية المباني سلبيات   
 (وحدها األوقاف لمدارس) السنوية االستئجار تكاليف-

 يشكل مما ..سنويا دوالرا مليون حوالي إلى يصل
 .التربية على ماديا عبئا

 تتعرض التي للمدرسة االستقرار بعدم شعورا يعطي-
 باإلخالء يهددون الذين المباني، مؤجري بعض البتزاز

  .آخر إلى وقت من
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     :القوانين الصارمة على األبنية المدرسية
  .سنويا دوالر ألف 30 الى تصل محاماة وأتعاب وغرامات مخالفات
 :المثال سبيل على

 .مدرسية ساحة أو ملعب غياب ظل في المدرسة سطح على (مظلة) وضع-
 .(الشتاء ومطر الشمس حر األطفال تقي)
  طالبا، أربعون بها يدرس طالبا لعشرين تتسع صفية غرفة توسعة-
 :إلى يؤدي-

 والمالعب الساحات ومن..مدرسته في المختلفة التربوية المرافق من الطالب حرمان
 :على سلبا يؤثر وبالتالي ..الخ ..والمكتبات والمختبرات والقاعات

  .مدرسته مع عالقته -  
 .لها وانتماءه محبته -
 .فيها راحته يجد ال وبالتالي األساسية، احتياجاته تلّبي ال أنها يشعر فال 
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 بلدة القدس القديمة  –ساحة مدرسة دار األيتام 
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كساحة ( الفتاة الالجئة) استخدام سطح مدرسة 

 .الستراحة الطالبات



21 

 ..!!!!!!السطح( مظلة)أمر هدم 
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 !!!أمر هدم الطابق العلوي

 “د“مدرسة الفتاة الالجئة 
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 (أ)أمر إغالق الطابق األرضي لمدرسة دار األيتام 
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 .سوء   أكثر االسرائيلية والمعارف البلدية مدارس

 
 والمعارف البلدية مدارس من كبيرة نسبة أن على التأكيد مع

 الطالب فيها يعيش تعليمهم، المقدسيون فيها يتلقى التي
 األوقاف مدارس من صعوبة أكثر يكون قد ،مأساويا وضعا

 الدرج، تحت تقبع الّصفية الغرف بعض فهناك  اإلسالمية،
 تدخلها ال مالجئ أو كرافانات حتى أو مخزن، عن عبارة أو

 تطوير على سلبا ينعكس مما الخ....الهواء وال الشمس
 .التعليمية العملية وتنمية
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 :مالحظة

 يسددون المقدسّيين أن من الرغم على)
 قانونيا الحق ولهم المختلفة الضرائب
 والمجاني الالئق التعليم على الحصول
 ألن تطبيقه يتم ال أنه  إال ألبنائهم،
 سكان بصفتهم معهم يتعامل االحتالل
 .(مواطنين وليسوا دائمين
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  :إلى األمور بأولياء يدفع والمعارف البلدية مدارس واقع إن   
 باألقساط المعروفة واألهلية، الخاصة بالمدارس أبنائهم إلحاق-

 العائالت أبناء سوى بها االلتحاق يستطيع ال والتي .. الباهظة
 .ماديا الميسورة

 

   :القدس في واالسرائيليين المقدسيين الطلبة مدارس بين مقارنة
 

 .المقدسيين الطلبة مدارس عن أضعاف عدة تزيد الموازنة حجم-
 ومعايير وشروط بمواصفات المجهزة، التعليمية المرافق شتىب مزّودة -

 .عالمية
 المضيّ  على وتشّجعه بمدرسته الطفل تحّبب ..للطفل صديقة مدرسة-

   .بتعليمه
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حرمان الطالب من التمتع بحقه في التعبير عن 
 هويته وثقافته وتراثه وممارسة عبادته

 إقامة من المقدسيين الطالب تحرم االسرائيلية السلطات-
 .المختلفة االحتفاالت

 لممارسة األقصى للمسجد الجماعي التوجه من تحرمهم-
 .لذلك تصاريح استصدار عدم بحجة ،الدينية شعائرهم

 
 دراساتهم الّطلبة تكملة إلعاقة المختلفة العراقيل وضع 

 مدينة في جامعاتهم بشهادة اعترافها وعدم ،الجامعية
  .القدس
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 المعلم: المحور الثاني
 هوية حملة من المعلمين منح االحتالل سلطات رفض-

 .القدس لدخول الالزمة التصاريح الغربية الضفة
 .الحواجز على لهم التعرض-
ذاللهم اعتقالهم-  دون ضبطهم عند عليهم الغرامات فرضو  وا 

 .تصريح
 .البالد خارج السفر من بعضهم حرمان-

 واآلن ،2000 عام قبل %60 حوالي نسبتهم كانت فقد 
 ،التعليم نوعية على سلبا يؤثر مما ،%28 من أقل يشكلون
 .المختلفة بتخّصصاتهم ومهنّية، خبرة األكثر ألنهم
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   :الزرقاء الهوية حملة معلمي واقع   
 في المعيشة وغالء الضئيل الراتب ازدواجية يعيشون-

 .القدس
 مع عليه، المفروضة اإلجبارية والتأمينات الضرائب-

 .شيكل 4500 حوالي  إلى يصل الفقر خط أن العلم
 .القدس في المعلم يحّصله ال ما وهذا
 1500عالوة تصل الى  وزارة التربية تدفع : مالحظة

بهدف ..لمعلمي القدس فوق راتبهم شيكل شهريا
 لم يصلومع ذلك .. تشجيعهم على اليقاء في مدارسها

 .  يتناسب و غالء المعيشةالراتب الى الحد الذي 
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، عمل بديل من مدرسته، للبحث عن يتسرب كلّيا قد أو•
.  ، يوّفر له وألسرته حياة كريمةراتب أفضل للحصول على

وغالبا ما يتوجه إلى مدارس البلدية والمعارف اإلسرائيلية )
إذا ما توفرت له الفرصة، حيث أن الرواتب التي يدفعونها، 

ضعفي راتب مدارس األوقاف اإلسالمية، وقد تصل تزيد عن 
 (.في بعض األحيان على ثالثة أضعاف
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 :النتيجة

البحث عن عمل آخر بعد الدوام المدرسي، مما يسبب له اإلرباك  -   

 .ينعكس على الطالب بالنتيجة.. والتعب، ويؤثر سلبا على أدائه
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 :ب   ذلك يتسبب 
 التعليمي الكادر لدى بالتخصصات حاد نقص *

   .(منهم الذكور خاصة)..األوقاف لمدارس
 

 لينعكس ..االحتالل سلطات إليه تسعى ما وهذا 
 .التعليم ونوعية التعليمية العملية على سلبا
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 :المناهج التعليمية بشقيها :المحور الثالث
 (الكتب الدراسية و  النشاطات الطالبية) 
 

  :الكتب الدراسية: أوال
 

فقد تكررت على مدى السنين منذ  ..لم تنته محاوالت تهويد المناهج
وبأساليب مختلفة، فقد  .. إلى يومنا هذا 1967ضم القدس عام 

شنت حمالتها اإلعالمية المسعورة على المناهج الفلسطينية، التي 
حيث وّحدت ، 2000دخلت المدارس الفلسطينية ألول مرة عام 

 :، وتضمنتالتعليم في جناحي الوطن
التي حرم منها الطالب الفلسطيني على الفلسطينية لخصوصية ا  -

 . مدى السنين
وروح ، تتالءم تربوية تعليمّية وطنية اجتماعّية ومتوازنةمادة دراسية -

 .العصر
العنصرية عن  البعداإليجابية البعيدة كل  بالقيم والمبادئتزخر  -

 .والكراهية والعنف والّتزييف
   .الخ..األرض والحقوق والمساواةتحدثت عن -
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 !!اسرائيل تتهم المناهج الفلسطينية بالتحريضية

، تدعو اتهمتها سلطات االحتالل بأنها مناهج تحريضيةوقد 
إلى العنف وكراهية إسرائيل، وارتفعت األصوات الدولية 

وسحبت الدول المانحة تطالب بدراسة المناهج وتحليلها، 
 .متأثرة بما ذكر التي كانت تمّول طباعة الكتب مساعداتها

مع العلم أنه تم رفد وتمويل الّدراسات –
المختلفة، لتحليل ودراسة كل حرف جاء 

في كتب المناهج الفلسطينية ومدى تأثيره 
  .على عملية الّسالم
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 !!!!!ال زالت اسرائيل تشكو

 :نتائج الدراسات أثبتت
 
 .مصداقيتها العالية.موضوعية المناهج الفلسطينية•
 المناهج عبر ضدها التحريض من باستمرار تشكو زالت ال إسرائيل أنّ  إال •

 : ب وتطالب الفلسطينية،
 .الفلسطينية الذاكرة من "وطنّية" مفاهيم إسقاط•
  .سكاني بالتعداد عالقة له رقم أي إلغاء•
 لعلمها -المدرسية الكتب في الوطن وشهيد والمواطنة الوطن مصطلح الغاء•

 :الدراسية مناهجها أن متناسية -تأثيرها بمدى
 .التاريخ وتزوير تشويه إلى تسعى  :عنصرية•
 .الصهيوني الفكر نشر ركائز أهم•
 الذاكرة محو إلى تسعى التي التهويد سياسات خالل من تلّمسه يمكن ما وهذا 

 بأسماء واألنهار والقرى المدن أسماء واستبدال الحقيقة وطمس المعالم وتغيير
 . القدس جبال من بدال يهوذا وجبال صفد، من بدال "صفات " مثل عبرية
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اسرائيل تعيد طباعة كتب المناهج الفلسطينية وتحذف كل ما له 

 .عالقة بالنتماء الوطني الفلسطيني

دروس وأبيات شعرية وفقرات وكلمات وأسئلة وآيات :  حذفيتم •

قرآنية ورموز وطنية وكل ما يتحدث عن القضية الفلسطينية وحق 

العودة والمستعمرات وهجرة المستوطنين اإلسرائيليين لفلسطين 

والحواجز واإلنتفاضة والقرى المدمرة واعتبار الصهيونية حركة 

سياسية عنصرية، والنضال، تنمية روح المقاومة والجهاد وتمجيد 

االستشهاد واألسرى والتمسك باألرض والوطن والحس الوطني 

واإلنتماء والتراث الحضاري وانتحال األزياء الفلسطينية وإحراق 

 ..المسجد األقصى والقائد صالح الدين األيوبي وغيرها

 ضاربة بعرض الحائط أن حقوق الطبع
 .محفوظة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
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 حذف النشيد الوطني الفلسطيني وصورة العلم
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  \النسخة االصلية • النسخة المحرفة•

 الفلسطينية
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لى التحريض إلى مباشرة بصورة تدعو مناهجها أن متجاهلة  العنف وا 
 صوتها عال التي اليهودية الفتوى أيضا ومتجاهلة الفلسطينيين، تجاه
 الديني التراث يعّرف حيث .."العماليق الفلسطينيين اقتلوا " :يقول

 عدة منذ فلسطين في يعيشون كانوا قوم بأنهم (العمالقة) اليهودي
 بحسب) فيها هوادة ال حرب بشن إسرائيل بني (الرب) وكّلف ..قرون

 ..النهاية حتى البداية من العماليق على اقضوا" ..(معتقداتهم
 القتل فليكن الرأفة، بهم تأخذكم ال ممتلكاتهم، من وجّردوهم اقتلوهم،
 أو زرعا تتركوا ال ..طفال تتركوا ال شخص، يتبعه شخص متواصال،

  .الحمار حتى الجمل من بهائمهم، أقتلوا شجرا،
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 يتم ال اليهود، للطالب المقررة الجغرافيا كتب مجمل في أن كما
 القائمة الحدود هذه أن بحجة إسرائيل، لدولة حدودا تحديد
 إسرائيل دولة حدود تمّثل وال ،السياسي للتغيير عرضة
 .الفرات إلى النيل من تمتد التي القديمة

 
 ألنها الفلسطينّية المناهج على بشدة اعترضوا أنهم العلم مع 

 - حتى – رفضوا أنهم كما ..لدولتها حدودا تحّدد لم
 !!!..(التاريخية فلسطين) مصطلح
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 .صفات العربي في المناهج االسرائيلية

 !!!قذر –كلب •

 !!!!سّفاح –مجرم  –قاتل •

 !!!!جبان -متلون -خائن –نجس •

 !!!!حقير –لص  –قاسي  –مغتصب  –كاذب •

 ...!!!!أسنانه صفراء.. معقوف األنف.. مالمحه بشعة•

 ..!!!من يقتل العربي ال يؤثم بل يثاب
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 تطالب ارتفعت التي األصوات من نسمع لم أننا باألمر والغريب
 مطالبة أية ..(همسا   حتى وال) الفلسطينية، المناهج بتحليل
  ..السالم عملية على وتأثيرها اإلسرائيلية المناهج بتحليل
 على مباشر وبشكل ..يوميا واضحا جلّيا تأثيرها نرى والتي

 الال جنودهم ممارسات خالل من .. اإلسرائيلية الحواجز
 بحق ..أعزل شعب بحق ..منهم الشباب وخاصة ..إنسانية
 شيخ بحق ..الحاجز على المخاض جاءها حامل امرأة

 ..المشفى الى للوصول المرور من يمنع قلبية بأزمة أصيب
   الخ.. الموت يصارع طفل بحق

 
 ديمة السمان
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..  كتاب اسرائيلي يفضح العنصرية في مناهجهم

 :بعنوان

 
 :  الفلسطينيون في كتب التعليم االسرائيلية)•

  (.ايديولوجيا ودعاية في التربية)             

تأليف .. كتاب يكشف عنصريتهم في مناهجهم 

باحثة .. بيلد إلحنان -بروفيسورة نوريت

 .وأستاذة علم نفس في الجامعة العبرية
 



 
الكتاب يقدم عرضا مفصال للتمييز العنصري بحق 

 بعد دراسة مناهجهم على مدار.. العرب والفلسطينيين

 (2009-1996) عاما 13 

بروفيسورة نوريت  وراء إقامة المحكمة غير  

الرسمية الرامية الى اجراء محاكمات استعراضية 

التي جرى إنشاؤها في .. ضد االبرتهايد االسرائيلي

وهي عبارة عن مؤتمر مفتوح نظم في .. افريقيا

أطلق عليها اسم .. مدينة كيتاون الجنوب افريقية

”  إلثبات أن اسرائيل هي دولة (.. هيئة راسل)

وتدعو الى مقاطعتها اقتصاديا وثقافيا .. “ابرتهايد

 .  وأكاديميا

  

 

47 

 

 



48 

  يشهد تكثيفا وتوسعا غير( 2012 -2011) عام

  .مسبوق بالتفنن بأساليب تهويد المناهج الفلسطينية
 القدس مدارس في الطلبة أعداد توزيع تضمن الذي الجدول في ورد وكما

 مدارس طالب وهم)الشريف القدس في الفلسطينيين طالبنا من ،%50هناك
 يد بها لعبت فلسطينية مناهج يدرسون الذين (اإلسرائيلية والمعارف البلدية

  المساقات بعض أدخلت كما ..العنصري مقصه وعالجها ..االحتالل
 مفاهيمها زرع محاولة ..وترسخها الصهيونية الذاكرة تحيي التي ..(كالمدنّيات)

 ..الفلسطينيين طلبتنا عقول في وقيمها

 المدارس شمل الى خّططوا بل ..الطلبة من %50 بنسبة يكتفوا ولم 
 نسبة تصل وبذلك .. %28 حوالي يشكلون والذين الخاصة المقدسية
 نسبتها ما القدس في التعليم على االسرائيلية السيطرة
 .%80 حوالي

 ديمة السمان
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 :وذلك من خالل الخطوات التالية
 
م 2011/ 3/ 7في القدس بتاريخ  عممت ادارة معارف االحتالل*•

(  المعترف بها وغير الرسمية)قراراً على جميع المدارس الخاصة 

التي تتلقى مخصصات مالية منها، يقتضي بالتقيد بشراء الكتب 

 - حيث أعيد طباعة كتب المناهج الفلسطينية بتصرف –المطبوعة 

اشارة صريحة الى وجود من قبل ادارة بلدية االحتالل، وذلك في 

،  ولغزو ارادة لبسط السيطرة وفقا لقانون االشراف على المدارس

وما يعنية ذلك من ، 2012- 2011المنهاج الدراسي الجديد لألعوام 

مخططات قادمة إللغاء المنهاج الفلسطيني الوطني المتبع، واستبداله 

بمنهاج االحتالل الذي يطمس الهوية الفلسطينية والعربية في عقول 

الذي تعتبره جامعاتنا الفلسطينية .. منهاج البجروت االسرائيلي.. الطلبة

  .وبعض جامعات الدول العربية الشقيقة رديفا للتوجيهي

 ديمة السمان



على خمس مدارس “ البجروت”اسرائيل تفرض 

 2014-2013في القدس المحتلة عام 

وصل سلطات االحتالل الى قناعة بأنه من •

الصعب تهويد المناهج الفلسطينية دفعة واحدة، 

فقامت باتباع نظام المجموعات، حيث فتحت 

شعبا دراسية لتعليم المنهاج االسرائيلي في 

خمس مدارس في القدس المحتلة، اعتبرتها 

الحلقة األضعف، حيث أن أداءها التعليمي 

التربوي ليس بالمستوى المطلوب وتحصيل 

 50 .طلبتها التعليمي يعتبر ضعيفا



تم التغريرببعض أولياء امور الطلبة، وإقناعهم بأن المنهاج •

االسرائيلي هو االفضل ألبنائهم، من حيث السهولة وتلبية 

 .  متطلبات سوق العمل

أخفت عليهم فحوى المنهاج الذي يقدم لهم  الرواية  •

االسرائيلية الصهيونية بكل ما تحوي من تزوير للتاريخ 

وسرقة التراث وقلب الحقائق وسلب الفلسطينيين حقهم في 

 :  وقد جاء في منهاهجهم على سبيل المثال. أرضهم 

القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن عمر بن الخطاب احتل ) •

 (.على يد اسرائيل 1967القدس وتم تحريرها عام 
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 :مع العلم أنه

في ظل محاوالت التهويد المستمرة لكل •

مناحي الحياة في المدينة المقدسة، فإن 

الطلبة المقدسيين هم األحوج إلى 

المنهاج الفلسطيني الذي يحوي فلسفة 

وطنية تغرس الحس الوطني واالنتماء 

فيهم وتحثهم على التمسك بحقهم 

 .المسلوب في وطنهم
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 عّينة مما يقدمه منهاج البجروت االسرائيلي



 

•  

•  

•  

•  
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فرض تعليق وثيقة االستقالل االسرائيلية على جدران 

 .المدارس الفلسطينية في مكان بارز في المدرسة

 

آذار  17تلقت مدارس القدس كتاباً بتاريخ * •

قسم  ) من وزارة المعارف االسرائيلية  م2011

مدراء )موجهاً لجميع  (التعليم في الوسط العربي

يلزمونهم  بتعليق وثيقة ( المدارس العربية

. االستقالل االسرائيلية على جدران مدارسهم

وقد تم ارسال الكتاب عدة مرات للتأكيد على 

 .ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب

 ديمة السمان
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دون .. يعيش طالبنا الفلسطينيين في ظل هذه االزدواجية•

حق الفلسطيني  في الحصول األخذ بعين االعتبار 

   ..على التعليم الذي يرتئيه مناسبا له وألبنائه

الحق الذي كفلته له جميع القوانين 

 .والمواثيق الدولية

 
 ديمة السمان
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التي يضعها االحتالل أمام حصول (( العقبات))نتائج 

 :الطلبة الفلسطينيين على تعليم مناسب أدى الى

 .آالف طالب مقدسي دون أي إطار تعليمي 10وجود حوالي :أوال  
 .ارتفاع نسبة العنف بين الطلبة: ثانيا
..  بروز ظاهرة ارتفاع نسبة التسرب من المدرسة بين الطلبة المقدسيين: ثالثا

.. بهدف استيعابهم في السوق العمل االسرائيلي %.. 50وصلت الى حوالي 
 .بايادي عاملة رخيصة

 :بالنتيجة
بين  الشباب  لالنحرافواقع الّتعليم في القدس  يشكل أرض خصبة 

، وبالتّالي (من المجتمع المقدسي %55اّلذي يشكل ما نسبته )
ارتفاع نسبة تعاطي الكحول والمخدرات، حيث سجلت القدس أعلى 

في حين أن الّنسبة في العالم ال تزيد  %.7.8نسبة في العالم وهي 
   %.6.2عن 
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 االحتالل يعزز ظاهرة تعاطي المخدرات في القدس المحتلة

 مرأى على ..نهارا   ليال المخدرات تعاطي تشهد الشرقية القدس
 استغالل  يتم كما ..المدارس من وقريبا ..الطلبة من

 أعين أمام لذلك، وكرا   -ليال  - المدارس بعض ساحات
  .منهم تدّخل أي دون ..اإلسرائيلية الشرطة

 
 بل ..الغربية القدس في الظاهرة بهذه ُيسمح ال ..بالمقابل 

 وتؤخذ ..للتعاطي وكرا أنه ُيعتقد مقر ألي الشرطة اقتحام يتم
 .للقانون وفقا الالزمة اإلجراءات والمتعاطين المرّوجين بحق
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 حراك الشارع المقدسي

الشارع المقدسي بكافة أطيافه وقطاعاته انتفض لمقاومة 

تصعيد الهجمة اإلسرائيلية ضد المنهاج والهوية الفلسطينية 

 :من خالل.. باستهداف جديد لقطاع التعليم الخاص

.  تشكيل هيئة للحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس -1

ضمت المؤسسات والفعاليات األهلية المقدسية ولجان أولياء 

 .األمور  والتربية والتعليم واتحادات الطلبة والمعلمين 
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عقد العديد  من اإلجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتنظيم  -2

الفعاليات الشعبية بما فيها إعالن اإلضراب الجزئي وتم 

إصدار العديد من النشرات التوعوية الموجهة ألولياء األمور 

والطلبة والمعلمين وإدارات المدارس والتي توضح خطورة 

 . التحريف والعبث بالمنهاج الفلسطيني

كان لرجال الدين اإلسالمي والمسيحي دور فعال في  -3

مقاومة المخطط االحتاللي عبر منابر المساجد والصلوات في 

 .الكنائس 

 

 



تم توجيه الرسائل التحذيرية للبلدية اإلسرائيلية *

ولوزير التربية والتعليم اإلسرائيلي  لتوضيح خطورة 

قرارالتدخل في المنهاج على العملية التعليمية في 

القدس وتأكيد رفض المقدسيين التام لهذا التدخل 

 . ومقاومته

توجيه الرسائل لمؤسسات المجتمع الدولي *

والمؤسسات الحقوقية لدعم المقدسيين في نضالهم 

 .ومقاومتهم من منطلق القانون الدولي اإلنساني 
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 خطوات وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي قدمت •

الكتب الدراسية مجانا لجميع طلبة 

القدس بما فيها طلبة المدارس 

التابعة لمدارس البلدية والمعارف 

بالتعاون مع اتحاد .. االسرائيلية

 .مجلس أولياء أمور طلبة القدس



اتخذت قرار بتعليم اللغة العبرية في مدارس القدس •

 .2015-2014في العام الدراسي 

تعديل المناهج الدراسية الفلسطينية بحيث تتناسب •

 .وتلبية احتياجات الطلبة بصورة أكبر

 .العمل على تعديل نظام امتحانات الثانوية العامة•

 .شراء المباني المدرسية ووقفها•

وتحذيرهم من . الحمالت التوعوية للمجتمع المقدسي•

 .المخططات التهويدية التي تستهدف عقول طلبتنا
65 



الدعوة الى توحيد الصفوف والتركيز على التعبئة الشعبية * •

 .والتخطيط والتنسيق المشترك لكافة األطرالمقدسية 

بالتعاون مع المجتمع المقدسي تنظيم فعاليات وأنشطة *  •

وسحب الكتب المشوهة . شعبية توعوية وخلق حالة حراك

المبتورة من أيدي الطلبة ومستودعات المدارس واستبدالها 

 .باألصلية 

 

الحث على التوجه للمطابع العربية التي تطبع الكتب وحثها * 

على العودة للصف الوطني والتوقف عن تسويق سياسة 

 .اإلحتالل 
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الدعوة الى تفعيل دور اإلعالم المقروء والمرئي * •
والمسموع وبشكل دوري وممنهج يسهم في نشر التوعية 
والتنبيه لخطورة استهداف المنهاج الفلسطيني في القدس 

 . 
التوجه بكتب رسمية الى جامعة الدول العربية ومنظمة * •

المؤتمر اإلسالمي وكافة الدول والمؤسسات العربية 
واإلسالمية مطالبة اياها بدعم ومساندة المجتمع 

المقدسي فهم من يشكل الدرع الحصين للموروث الديني 
 .والحضاري والثقافي والتعليمي 
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تو جيه رسائل إلى البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية لمطالبة  ***

اسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة باعتبارها مخالفة للقوانين 

 .والمعاهدات الدولية

من اإلعالن العالمي  26من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة  50المادة )  

 (  لحقوق اإلنسان 

  

دعوة الى تحالف المؤسسات الحقوقية للدفاع عن المقدسيين ومنع  ***

التدخل اإلسرائيلي بالمنهاج الفلسطيني في القدس باعتبارها ارضاً 

محتلة باعتراف القانون الدولي الرافض لقرار الضم اإلسرائيلي 

 .  1967للمدينة عام 
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 ..وفي الختام 

 
حيث أن .. إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.. آمل أن تتضافر الجهود•

معركة المناهج هي معركة كرامة وحضارة وتراث 

وذاكرة فلسطينية تغذي نضال الشعب الفلسطيني .. وصمود

 .وتقوده نحو حلمه بسواعد جيل المستقبل

فلنعمل سويا على الحفاظ على مناهجنا •

 .الفلسطينية وحمايتها


